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 תאור הקורס

מתמקד בפיתוח שמיעה מלודית, הרמונית וריתמית הוא קורס המשך לקורס של שנה א', והקורס 

 טונאליות.-ות ואמודאלי ,ותמורחבת ות טונאליובמסגר

 השמיעתי בעזרת יצירות מן הבארוק ועד הרומנטיקה.  ןהזיכרוהקורס ממשיך לפתח את 

הקורס מפתח את השמיעה של מרקמים הרמוניים רחבים )אקורדים במצבים מפוזרים סגורים 

ופתוחים( במסגרת אקורדים טרציאליים בעלי ארבעה ועד חמישה צלילים, אקורדים 

וינטיאליים בעלי חמישה צלילים ברצפים של שלושה עד שבעה אקורדים קליים וקוארטיא

 (.13-היוצרים משפטים מוזיקליים בסגנונות השונים )מהבארוק ועד המאה ה

 הקורס מפתח את השמיעה לסולמות השנים תוך כדי מעבר )מודולציות שונות(. 

 

 דרישות הקורס

 .דות בית ובחינות בכתב ובע"פנוכחות חובה, השתתפות פעילה בשיעורים, עבו

 

 דרישות קדם

  א'פיתוח שמיעה וסולפג'  השתתפות ועמידה בהצלחה בקורס 
 

 מטרת הקורס

מבסס ומפתח את יכולתו השמיעתית של התלמיד במרקמים הכוללים חד קוליות  ,רס מציגוהק

ושמעות ע"י הרכבים שונים ומגוונים. כל זאת ועד רב קוליות מיצירות הומופוניות ופוליפוניות המ

 נעשה ע"י שירה, נגינה, שמיעה וזיהוי החומרים השונים מבחינה מלודית, הרמונית וריתמית.

הנושאים העיקריים הם פיתוח שמיעתו של התלמיד עד למקסימום יכולתו באמצעות הקשבה, 

 מתקופת הקלאסיקה ועד זיהוי, ניתוח וביצוע שירתי ונגינתי של יצירות מופת מהספרות

 .13-המאה ה 

 

 :הסופי הציון שקלול

 14%  השתתפות בכתה

 14%  עבודת בית

 43% בכתב ובע"פ מבחן
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 מבחן

בסוף הקורס על התלמיד להוכיח את יכולתו השמיעתית ע"י הקשבה, זיהוי, ניתוח וביצוע שירתי 

 חן בכתב ובע"פ.וכלי של החומר הנלמד מבחינה מלודית, הרמונית וצורנית במסגרת מב

 

 

 

 

 חומר עזר:

Solfege des Solfege,  

Modus Novus 

 
 תקצירים

 
 הקורס עוסק בנושאים הבאים: 

של תבניות מלודיות פשוטות עד  ןבזיכרוא( בפיתוח השמיעה המלודית הן בשירה, הן בזיהוי והן 
יים מורכבות. ב( הקורס עוסק בפתוח השמיעה ההרמוניות דרך אקורדים ומהלכים הרמונ

 בהתפתחותם בספרות המוזיקה. 
 ג( פתוח הזיהוי והזיכרון הריתמי.

 
The course will focuses on the following topics: 

a. The development of the melodic hearing through singing, recognizing and 

remembering simple and complex melodic patterns. 

b. The development of the harmonic hearing through chords and harmonic 

progressions. 

c. The development of the recognition and of rhythmical memory. 


